Dopet – ögonblicket när man blir kristen
Syftet med detta studium är att visa Guds underbara plan för hur man blir en kristen, hur man får syndernas
förlåtelse samt den Heliga Anden som gåva i dopet. Man skall ha en förståelse för att dopet är en nödvändig del
av frälsningens plan tillsammans med tro och omvändelse och att det inte bara är en religiös ceremoni.
I. Man måste bli född på nytt för att bli en kristen – Johannesev 3:3-5
a. Två parallellfraser ger parallell betydelse - samma sak: att bli född på nytt = att bli född av vatten och
Ande.
b. Vatten = dopet, Ande = Den Heliga Anden som Gud ger oss i dopet.
c. MÅSTE bli född på nytt/födas av vatten och Ande för att komma in i Guds rike. Dopet är helt väsentligt
för att bli en kristen och komma till himlen.
d. På samma sätt som du har en fysisk födelsedag, har du också en andlig födelsedag
II. Vad har dopet att göra med Jesu offer för mig på korset? Romarbrevet 6:1-5
a. F- Vad händer i dopet? Vi begraver vårt gamla liv i synd och förenas med Jesu död (som skedde för vår
förlåtelse). På samma sätt som den Heliga Anden uppväckte Jesus i sin grav på den tredje dagen så
kommer den Heliga Anden, via din vattengrav, in i dig och uppväcker dig till ett nytt liv i Kristus
b. Detta är det enda bibelstycket som be rättar för oss h ur vi gör personligt anspråk på Jesus offer för oss
på korset.
III. ”Frälsningens plan”, hur man blir kristen – Apostlagärn. 2:32-41
a. Pingstdagen cirka året 30 e.Kr., mitt i Jerusalem, klockan 9 på morgonen – detta var den första kristna
predikan som kallade människor till att bli kristna, Petrus predikar.
b. HÖR – budskapet om Jesus:
i. Jesus uppstod från de döda – alla apostlarna är vittnen till detta.
ii. Jesus for tillbaka till himlen och sitter nu vid Guds högra sida.
iii. Jesus är Herre – mästare och Kung, den som bestämmer över ditt liv.
iv. Jesus är Kristus/Messias – Guds smorde tjänare som skulle rädda alla människor från deras synder.
c. TRO (v.37) Bli träffad i hjärtat av budskapet och redo att lyda Guds Ord.
d. OMVÄND DIG (v.38a) Ta ett beslut att lämna dina synder bakom dig och börja
leva för Jesus.
e. DÖP DIG (v.38b) Helt nedsänkt i vatten, i Jesu namn för att få syndernas förlåtelse
och den Helige Anden från Gud. (v.41) 3 000 döpte sig SAMMA DAG.
f. Det är angeläget att döpas när du har kommit till tro, just för att du inte ännu är
räddad - du står inte rättfärdig inför Gud förrän dina synder är förlåtna och du har
tagit emot Guds Heliga Ande.
g. FORTSÄTT ATT AKTIVT LEVA SOM LÄRJUNGE I DIN LOKALA FÖRSAMLING (Apostlagärn. 2:42-47).
IV. När är man redo att döpa sig?
a. När man har kommit till tro på budskapet om Jesus i Apg 2:32-38.
b. Matteusev. 28:18-20 När man har träffat ett beslut att bli en lärjunge till Jesus
c. 1 Korintierbrevet 12:13 Vi behöver studera vad ”kyrkan” är i bibeln eftersom du kommer att
bli döpt in i kyrkan samtidigt som du döps in i Kristus. Vi skall studera kyrkan nästa
gång.
V. Hemarbete
a. Skriv ner vad händer i dopet enligt de här skriftställen:
i. Markusev. 16:16 –
ii. Galaterbrevet 3:26-28 –
iii. Kolosserbrevet. 2:11-12 –
iv. Titus 3:3-6 –
v. 1 Petrus 3:20-21 b. Skriv ner vad de här människorna hade kommit till tro på innan de döptes och hur lång tid det tog dem
att låta döpas: Apostlagärn. 8:4-13, 26-39, Apostlagärn. 9:1-19, Apostlagärn. 16:11-34.

